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          Radom, 08.08.2013 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH  
 

 na świadczenie usługi doradztwa socjologa   
 

w ramach realizacji projektu „NASZA GMINA- WSPÓLNA SPRAWA”  realizowanego w ramach 
Priorytet V– Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 
 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Fundacja Rozwoju i Innowacji „WIR” 
ul. Olsztyńska 39/8 
26-600 Radom 
tel. 500-133-504 
woj. Mazowieckie 
NIP: 796-296-11-95 
REGON: 146525264 
e-mail:      apiszczek@fwir.pl 
zamawiającego: www.fwir.pl 
 
1.1. BIURO PROJEKTU „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA”  
ul. Rynek 2 (budynek Urzędu Gminy) pokój 1 
27-515 Tarłów 
woj. Świętokrzyskie 
tel. 500-133-504  
 
2. TRYB SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  
2.1. Zaproszenie na złożenie oferty cenowej zgodnie z wymaganiami zasady efektywnego zarządzania 
środkami publicznymi, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.  
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1. Nazwa Zamówienia nadana przez Zamawiającego zamówieniu: świadczenie usług doradztwa 
socjologa w projekcie „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA” realizowanego w ramach Priorytet V– 
Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego 
sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 
 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre ślony został w zał ączniku nr 1 do niniejszego 
Zaproszenia.  

3.3. Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności. 
Wszelkie prace wynikające z przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie  
z warunkami opisanymi w załączniku numer 1 do niniejszego zaproszenia oraz Projekcie umowy, 
będącej załącznikiem nr 9 do niniejszego Zaproszenia. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 
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Termin zakończenia zamówienia: 31.07.2014. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
5.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę  
i doświadczenie oraz spełniać poniższe wymagania tj.: 
 

a) ukończone studia wyższe I i/lub II stopnia z socjologii, 
b) udokumentowane przeprowadzenie minimum 30 godzin doradztwa z zakresu organizacji/ 

przeprowadzania konsultacji społecznych, 
c) posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu minimum 3 procesów 

konsultacji społecznych. 
d) Zleceniobiorca winien prowadzić doradztwo osobiście – zleceniodawca nie dopuszcza zlecania 

usługi osobom trzecim,  
e) złożyć kompletną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 wraz z załącznikami 3,4,5,6,7,8,10                            

i kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających 
wykształcenie oraz CV wraz z podpisanym upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych o treści:  
„Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej 
dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn.zm.)”, 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli dotyczy, 
g) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeśli dotyczy. 
 

5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. w oparciu o treść Oferty oraz 
załączonych do niej dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – 
jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do odrzucenia Oferty może być brak w Ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 
 
6. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  
6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich 
przekazywanie za pomocą drogi elektronicznej, z tym, że Oferta i załączniki do niej pod 
rygorem odrzucenia powinna zostać złożone w formie papierowej drogą pocztową lub doręczone 
osobiście do siedziby Biura Projektu.  
6.2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
UWAGA!  Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą 
elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą 
elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z 
serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy) korespondencji 
Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji. 
6.3. Numer telefonu oraz adres e-mail są wskazane w pkt 1 oraz 1.1. niniejszego Zaproszenia. 
6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego Zaproszenia (przed 
upływem terminu składania Ofert). Jeżeli na skutek zmian w treści Zaproszenia niezbędny będzie 
dłuższy termin na przygotowanie Ofert Zamawiający wydłuży termin składania Ofert.  
6.5. Tryb udzielania wyjaśnień: 
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a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Zapytania. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 
na dwa dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. 

b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ppkt a) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6.6 Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ppkt a). 

6.7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień oraz zmian wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono Zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone Zaproszenie. 
6.8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Piszczek, tel. 500-133-504 
 
7.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
7.1. Termin związania Ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania Ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą. 

 
8. INFORMACJA O SPOSOBIE UDOST ĘPNIANIA PROTOKOŁU Z POST ĘPOWANIA  
Protokół z rozpoznania cenowego jest jawny i podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym w 
Biurze Projektu. Załączniki do Protokołu stanowią Oferty wraz z załącznikami. 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO OFERTY 
9.1. Zamawiaj ący pod rygorem odrzucenia Ofert wymaga, aby Oferta była wła ściwie 
sporz ądzona , w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w Zaproszeniu oraz 
podpisana. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 
pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone 
do Oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 
 
9.2. Poprawki w Ofercie lub w załącznikach do niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem. 
9.3. Oferta wraz z załącznikami mogą być wypełnione przez Wykonawcę elektronicznie i opatrzone 
własnoręcznym podpisem Wykonawcy.  
9.4. Cena Oferty musi być podana liczbą i słownie.  
9.5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się w 
jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. 
odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 
9.6. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do Oferty nie podlegają zwrotowi, chyba że Oferta 
zostanie wycofana przed upływem terminu składania Ofert lub Oferta zostanie złożona po upływie 
terminu składania Ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9.7. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w kopercie, która: 

- będzie zaadresowana na adres  
Biuro projektu „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA” 
ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów (Budynek Urz ędu Gminy), pokój 1 
woj. Świętokrzyskie  
Usługa doradztwa socjologa – Tarłów 
Nie otwiera ć przed 23.08.2013, godz. 15.00  " ;  

- decyduje data wpływu do Zamawiającego – oferty złożone po terminie zostaną 
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odrzucone.  
- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

9.8. Koszty opracowania i dostarczenia Oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 
 
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
10.1. Miejsce i termin składania Ofert: Oferty należy składać od dnia 08 sierpnia 2013  roku do dnia 
23 sierpnia 2013 roku do godziny 15:00 w  Biurze Projektu „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA”:                      
ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów, woj. Świętokrzyskie (budynek Urzędu Gminy), pokój 1 
10.2. Miejsce i termin otwarcia Ofert: po upływie terminu składania ofert, oferenci zostaną 
powiadomieni telefonicznie i mailowo o wyniku zaproszenia w ciągu 3 dni od zamknięcia terminu 
składania ofert.   

 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
11.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
11.2. Zaoferowana cena dotyczy całości przedmiotu zamówienia. 
11.3. Sposób obliczenia ceny ofertowej: podana w Ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia w rozbiciu na stawkę 
godzinową, która będzie zawierała wszystkie koszty związane ze świadczeniem doradztwa. Doradztwo 
będzie prowadzone w Biurze Projektu, bądź innym miejscu wskazanym przez zamawiającego na 
terenie gminy Tarłów.  
11.4. Cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia (wraz z podatkiem)  jest ceną ofertową 
Wykonawcy. 
11.5. W przypadku Ofert składanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 
zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z 
udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym zaliczki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek). W przypadku osób niezatrudnionych, nie 
uzyskujących minimalnego wynagrodzenia wartość brutto winna być pomniejszona o składki na 
ubezpieczenie społeczne, które zamawiający poniesie. 
  
 
12. OPIS KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OFERTY  
12.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryterium oceny Ofert 
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

 
Cena oferty    -  100 %  (max  100 pkt) 

 
12.2. Ocena Oferty będzie dokonana wg następującego wzoru matematycznego: 
 

P(Ci) = Cmin  / Ci  x 100 pkt 
 
gdzie: 
Cmin  – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych Ofert; 
Ci – cena z ocenianej Oferty; 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium. 

 
12.3. Zamawiający oceni i porówna tylko te Oferty, które odpowiadają treści i wymogom opisanym w 
niniejszym Zapytaniu. 
12.4. Zamawiający odrzuci Ofertę:  

- przekraczającą jego możliwości finansowe.  
12.5. Jeżeli w postępowaniu nie zostanie złożona żadna Oferta niepodlegająca odrzuceniu 



   
 

  

                                                                                        

 

 

Projekt „NASZA GMINA- WSPÓLNA SPRAWA”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Fundacja 
Rozwoju  
i Innowacji   

WIRWIRWIRWIR    
 

Biuro Projektu: 

„NASZA GMINA – WSPÓLNA SPRAWA” 

ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów 

(budynek Urzędu Gminy) 
 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy bez zachowania procedury wynikającej z pkt 3.1.3.1.5 
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL. 
12.6. Obliczając punktację dla poszczególnych Ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 
12.7. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści. 
12.8. Zamawiający poprawi w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności Oferty ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian treści Ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta 
została poprawiona. 
 
13. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA  
13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając Nazwę Wykonawcy, 
którego Ofertę wybrano, oraz Nazwy  Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną 
Ofertom w każdym kryterium oceny Ofert i łączną punktację;  
13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informację, na 
stronie internetowej. 
13.3. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
13.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy: 

a. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

b. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

13.5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 

a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 

b. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

13.6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
14.1. Projekt Umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszego 
Zapytania. Zamawiający zastrzega sobie do wprowadzenia zmian w treści umowy przez podpisaniem 
jej przez Wykonawcę. O dokonanych zmianach zostanie poinformowany w formie pisemnej wyłoniony 
Wykonawca. 
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14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w 
kodeksie cywilnym. 
 
15. ZAŁĄCZNIKI  
Kompletne Zaproszenie zawiera następujące załączniki: 
Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2- Druk Oferty 
Załącznik nr 3- Oświadczenie NSRO 
Załącznik nr 4- Oświadczenie o przestępstwach popełnionych umyślnie  
Załącznik nr 5- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 6- Oświadczenie o braku powiązań  
Załącznik nr 7- Zestawienie potwierdzenia przeprowadzenia minimum 30 godzin usług doradczych w 
zakresie organizacji/przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych 
Załącznik nr 8- Zestawienie potwierdzające organizacje i przeprowadzenie minimum 3 procesów 
konsultacji społecznych. 
Załącznik nr 9- Wzór Umowy 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie zleceniobiorcy  

 
UWAGA!  
Zapytanie ofertowe jest dost ępne na stronie internetowej: www.fwir.pl 
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Załącznik nr 1  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług socjologa w ramach projektu „NASZA GMINA-
WSPÓLNA SPRAWA” realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5. 4 Rozwój 
potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Do zadań Wykonawcy nale żeć będzie przeprowadzenie 30 h doradztwa w roku 2013 ora z 30 h 
doradztwa w roku 2014 na rzecz Zamawiaj ącego, w nast ępującym zakresie: 
1. Doradztwo w zakresie opracowywania narz ędzi: 
- doradztwo merytoryczne oraz współudział w opracowywaniu ankiet na debaty publiczne dot. 
konsultowanych dokumentów publicznych, 
- doradztwo merytoryczne oraz współudział w opracowywaniu ankiet badających poziom wiedzy z 
zakresu konsultacji społecznych pracowników JST, NGO oraz mieszkańców gminy (2 rodzaje ankiet 
przed i po konsultacjach), 
- doradztwo merytoryczne oraz współudział w opracowywaniu ankiet do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w formie elektronicznej, 
- doradztwo merytoryczne oraz współudział w opracowywaniu oraz analizie wyników ankiet 
przeprowadzonych wśród mieszkańców, pracowników JST oraz NGO, 
- doradztwo merytoryczne oraz współudział w opracowywaniu pozostałych narzędzi niezbędnych do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
-  doradztwo w zakresie sformułowania wskaźników efektywności dla prowadzonych konsultacji,  
- doradztwo merytoryczne w zakresie opracowania raportów z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. 
2. Doradztwo w zakresie organizacji procesów konsul tacyjnych: 
-   doradztwo w zakresie planowania poszczególnych metod i etapów konsultacji społecznych w czasie, 
- doradztwo w zakresie organizacji i przeprowadzenia procesu konsultacji jednego dokumentu 
publicznego w roku 2013 i jednego dokumentu w roku 2014,  
- doradztwo w zakresie organizacji i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych w formie 
elektronicznej przy wykorzystaniu programu SPSS, 
- doradztwo w zakresie organizacji grup roboczych i debat publicznych organizowanych na okoliczność 
konsultowanych dokumentów. 
Dodatkowe obowiązki nierozliczane w ramach godzin doradztwa: 
1. Udział w sze ściu spotkaniach Grup roboczych  organizowanych przez Lidera i Partnera Projektu 
na okoliczność konsultowanych dokumentów.  
Trzy spotkania odbędą się w 2013 r., kolejne trzy w 2014 r. Dokładny termin i miejsce spotkań zostanie 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym 
spotkaniem.  
2. Przekazywanie Zamawiaj ącemu miesi ęcznej ewidencji czasu pracy oraz wypełnionej karty 
doradztwa  do piątego dnia roboczego następnego miesiąca.  
3. Szczegółowe zapoznanie si ę z dokumentacj ą projektow ą w tym w szczególno ści z 
dokumentami publicznym, które b ędą przedmiotem konsultacji: 
w roku 2013- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
w roku 2014- Gminny Program Ochrony Środowiska 
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4. Współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowywania treści materiałów informacyjno- 
promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu. 
 
Informacje dodatkowe: 
- 1h doradztwa w ramach realizowanego projektu wynosi 60 minut zegarowych 
- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty dot. realizowanego projektu min. wzór 
miesięcznej ewidencji czasu pracy oraz wzór karty doradczej. 
- Usługa doradztwa będzie świadczona w miarę potrzeb Zamawiającego. O terminie świadczenia 
doradztwa Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub e-mailowo, z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem. 
- Usługa doradztwa będzie świadczona w Biurze Projektu „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA”, 
Tarłów, ul. Rynek 2, pokój nr. 1, bądź w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie gminy 
Tarłów. 
- Wykonawcy ponosi wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdu na spotkania 
robocze oraz na miejsce świadczenia usługi doradztwa.  
- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie elektronicznym i telefonicznym z 
Zamawiającym na czas realizacji zamówienia. 
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                 Załącznik nr 2 
 O F E R T A  C E N O W A 

Nawiązując do zaproszenia na: 

USŁUGĘ DORADZTWA SOCJOLOGA  

w ramach projektu 
  

„NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA” realizowanego w ramach Priorytet V– Dobre rządzenie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 

WYKONANIE USŁUGI DORADZTWA SOCJOLOGA :  

 

ILOŚĆ GODZIN W ROKU 2013 ……….. STAWKA ……………….. 

(SŁOWNIE: …………………………………………………………………………………………………………..)  

RAZEM  BRUTTO………………….. 

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…) 

 

ILOŚĆ GODZIN W ROKU 2014 ………..STAWKA ………………… 

(SŁOWNIE: …………………………………………………………………………………………………………..)  

RAZEM  BRUTTO …………………. 

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…) 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2013 I 2014 ……………………………….. 

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…) 

 
 
Dane dotyczące  - Wykonawcy 

Nazwa i adres firmy/ Imię i Nazwisko: ……………………………… 

Numer telefonu:             … /…………………………. 

Numer NIP:    ……………………………… 

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
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- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia usługi objętej projektem 
umowy, 

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje 
umowy; 

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 
oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty 
złożenia oferty; 

- oświadczam, że zapoznałem/łam się dochowując należytej staranności z treścią zaproszenia 
(wraz z załącznikami). Do Zaproszenia nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń  
i akceptuję/my jego treść. 
 

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego; 

 
..................................................................................      
  (miejscowość, data)           
 

………………………………….. 
(czytelny podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

  

                                                                                        

 

 

Projekt „NASZA GMINA- WSPÓLNA SPRAWA”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Fundacja 
Rozwoju  
i Innowacji   

WIRWIRWIRWIR    
 

Biuro Projektu: 

„NASZA GMINA – WSPÓLNA SPRAWA” 

ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów 

(budynek Urzędu Gminy) 
 

 
Załącznik nr 3  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/-y ……………………………………………………………….…………….………,  

zamieszkała/-y……………………………………………………………………………………………………., 

legitymująca/-y się dowodem osobistym Nr ….………………., ubiegając się o zatrudnienie w ramach 

projektu „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA”  realizowanego przez Fundację Rozwoju i Innowacji 

WIR w Radomiu oświadczam, że: 

1) jestem/nie jestem*  zatrudniona/-y na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej 

w realizacji PO KL /Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajowa 

Instytucja Wspomagająca/**. 

Wymiar zatrudnienia*** - …………..……., zajmowane stanowisko …………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres instytucji***  

……………………………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………,  

W przypadku zatrudnienia mnie do realizacji zlecenia, o które się ubiegam nie będzie zachodził 

konflikt interesów**** ani podwójne finansowanie w związku  

z innymi wykonywanymi przeze mnie zadaniami służbowymi w ramach zatrudnienia w instytucji 

uczestniczącej w realizacji PO KL. 

2) jestem/nie jestem*  zatrudniona/-y w innym projekcie finansowanym w ramach PO KL, jak również w 

ramach innych programów NSRO. 

a) Forma zatrudnienia*** : umowa o pracę w wymiarze …………..……., umowa zlecenie, umowa o 

dzieło, inna forma - ……………….…………………………………………………………………....……*, 

zajmowane stanowisko ………….……………………………………………………………..……..……., 

okres obowiązywania umowy …………..……………………………………………………………………, 

miesięczny wymiar godzin ……………………  

b) Forma zatrudnienia*** : umowa o pracę w wymiarze …………………………………….…..……., 

umowa zlecenie, umowa o dzieło, inna forma - ………...……………………………………..……..……*, 

zajmowane stanowisko ………….……………………………………………………………..……..……., 
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okres obowiązywania umowy …………….…………………………………………………………………, 

miesięczny wymiar godzin …………….………. 

c) Forma zatrudnienia*** : umowa o pracę w wymiarze …………………………………………..……., 

umowa zlecenie, umowa o dzieło, inna forma - ………………………………………………….…..……*, 

zajmowane stanowisko ……………………..…………………………………………………..……..……., 

okres obowiązywania umowy ………………..………………………………………………………………, 

miesięczny wymiar godzin …………………… . 

3) w przypadku zatrudnienia mnie do realizacji zlecenia, o które się ubiegam obciążenie wynikające 

z zaangażowania w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie nie będzie wykluczało 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań oraz: 

a) łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie 

przekracza 240 godzin miesięcznie;  

b) będę prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów 

NSRO, z wyłączeniem przypadku, gdy praca w ramach kilku projektów wykonywana jest 

na podstawie jednego stosunku pracy lub zadania są realizowane na podstawie umów, 

w wyniku, których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub 

ekspertyzy; 

c) będę przekazywać Zleceniodawcy ewidencję, o której mowa w pkt b, w odniesieniu do 

okresu wykonywania zadań w ramach projektu Zleceniodawcy, na warunkach 

określonych w umowie zlecenia. 

Powyższe warunki dotyczące zatrudniania personelu do projektu wynikają z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.07.2013 

roku i Zasad finansowania PO KL z dnia 24.12 2012 roku. 

 

 
…………………………..…………… 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** należy podkreślić właściwą instytucję, jeżeli dotyczy 
*** jeżeli dotyczy 
****konflikt interesów jest rozumiany, jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: 
przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem 
służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na 
bezstronność prowadzenia spraw służbowych. 
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Załącznik Nr 4 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisana/-y .................................................................................................................................. 
                                                                            (imię i nazwisko)  
 

zamieszkała/-y ............................................................................................................................................ 
               (adres zamieszkania)  
 

legitymująca/-cy się dowodem osobistym NR............................................................................................. 

 

wydanym przez ........................................................................................................................................... 

 

świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

o ś w i a d c z a m, że 
nie była/-em karana/-y za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe), 
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. 
 

 

..................................................................................       
 (miejscowość, data)           

 
………………………………….. 

                                                                                                               (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr  5 
 
 

Oświadczenie  
o wyra żeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych  

do celów rekrutacji 
 
 
 
Ja niżej podpisana/-y .................................................................................................................................. 
                                                                            (imię i nazwisko)  
 

zamieszkała/-y ............................................................................................................................................ 
               (adres zamieszkania)  
 

legitymująca/-cy się dowodem osobistym Nr............................................................................................... 

 

wydanym przez .......................................................................................................................................... 

 
o ś w i a d c z a m 

 
iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.)  

 

 

..................................................................................       
 (miejscowość, data)           

 
………………………………….. 

                                                                                                               (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6     
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH  
POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJ ĄCYM 

 
 
 
Oświadczam, że między  
 
 
………………………………………………………………………………..…………………………………..…  

(Imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy) 
 

a Zamawiaj ącym: Fundacj ą Rozwoju i Innowacji WIR oraz Gmin ą Tarłów nie zachodz ą żadne 
powi ązania kapitałowe lub osobowe. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli;  

 

 

 
 
 

……………………………………………   
                                                                                                                         (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
 

Zestawienie potwierdzaj ące przeprowadzenie minimum 30 godzin usług doradztw a w 

zakresie organizacji / przeprowadzania procesu kons ultacji społecznych  

 
Imię i nazwisko doradcy:………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Liczba godzin Temat konsultacji 
Grupa, której były 

udzielana 
konsultacje 

Termin świadczenia 
usługi 

Uwagi 

 
 

    

 
 

    

 
 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
                  
 

 
……………………………..……………………………. 

                                         (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 
 

Zestawienie potwierdzaj ące organizacj ę i przeprowadzenie minimum 3 procesów 

konsultacji społecznych  

 
Imię i nazwisko doradcy:………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Temat konsultacji 
Grupa, do której były 
kierowane konsultacje 

Termin świadczenia usługi Uwagi 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 
 
 
                  

……………………………..……………………………. 
                                         (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA  ZLECENIA  

Nr …………………………………… 
 

w ramach realizacji projektu „NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
zawarta w Radomiu  w dniu ……………… roku 

 
pomiędzy  
Fundacj ą Rozwoju i Innowacji WIR   
ul. Olszty ńska 39/8  
26-600 Radom   
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  
Prezesa Zarządu – Annę Piszczek i Sekretarza – Annę Urbaniak,  
 
a  
 
Panem/i ą  …………………………………..……….……..  
zamieszkałym/ ą w ………………………………..……….…..  
PESEL: ………………………………………..……………..      
NIP: ……………………………………………..………...….   
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
Świadczenia usług doradztwa socjologa w ramach Projektu ,,NASZA GMINA-WSPÓLNA SPRAWA” nr 
wniosku POKL.05.04.02-00-E71/13, realizowanego przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR i Gminę 
Tarłów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
w Warszawie  – Priorytet V– Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, w ilości 
godzin………... wg. stawki …………... zł brutto za każdą zrealizowaną godzinę doradztwa  = 
…………………………………………………………………………………………………………………... zł. 
 
2. Miejsce przeprowadzenia doradztwa: Biuro Projektu „NASZA GMINA – WSPÓLNA SPRAWA”. 
3. Termin realizacji Usługi: od dnia zawarci umowy – do lipca 2014 r. Dokładne terminy wykonania 

Usługi zostaną uzgodnione z Wykonawcą. 
4. Przed rozpoczęciem doradztwa Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory dokumentów 

stanowiących podstawę rozliczenia jego pracy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania kart pracy doradztwa oraz innej dokumentacji 

związanej z realizacją usługi w systemie miesięcznym do Biura Projektu do piątego następnego 
dnia miesiąca.  

 
§ 2 

1. Za wykonanie czynności określonych w §1 umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie obliczone według stawek określonych w § 1 w łącznej wysokości 
………………… zł (słownie:…………………………………………………………………….……………). 
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na wskazany numer rachunku w ciągu 
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20 dni od daty przekazania środków pieniężnych na konto Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR przez 
MPiPS w Warszawie, nie później niż do dnia ostatecznego rozliczenia projektu tj. 31.07.2014 r. 

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
uzupełnionych kart pracy doradztwa oraz rachunku/faktury. 

3. Od kwoty wynagrodzenia (brutto), o której mowa w § 2 ust. 1: 
a. w przypadku obowiązku zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia emerytalno– rentowego 

(ZUS ZUA) zostaną naliczone i potracone obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne 
(emerytalne, rentowe, zdrowotne) 

b. w przypadku obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) zostaną 
naliczone i potrącone obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

c. w przypadku zatrudnienia studenta, do 26 roku życia nie będą naliczone i odprowadzone 
składki na ubezpieczenie społeczne.  

4. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 

§ 3 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonanie Usługi zgodnie z zapisami i terminami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty 

cenowej oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Prowadzenie doradztwa zgodnie ze swoją wiedzą mając na uwadze właściwe przeprowadzenie 

procesów konsultacyjnych dokumentów publicznych. 
3. Współpraca w zakresie opracowywania narzędzi do przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
4. Konsultacje merytoryczne w zakresie opracowaniu raportów.  
5. Punktualne rozpoczynanie i kończenie doradztwa. 
6. Staranne i kompletne wypełnianie kart doradztwa oraz innych dokumentów przekazanych przez 

Zamawiającego związanych z realizacją usługi.  
7. Ochrona danych osobowych uczestników i uczestniczek Projektu do których Zleceniobiorca 

uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

   
               § 4 

1. Strony zawierają umowę na czas od dnia ………………. r.  do dnia …………………. r. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. 
3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone 

zgodnie z zasadami określonymi w § 2 umowy, w proporcji odpowiadającej faktycznie wykonanym 
czynnościom. Jednocześnie wykonane przez Wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na 
własność Zamawiającego wraz z majątkowymi prawami autorskimi. 

5. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu faktycznie wykonanych prac. 

 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć innej osobie wykonania czynności określonych w § 1 umowy, bez 
zgody Zamawiającego. 
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3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej 
umowy, jeżeli nie wykonanie lub nienależyte wykonanie spowoduje szkodę dla Fundacji Rozwoju i 
Innowacji WIR w Radomiu, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkody w pełnej 
wysokości. 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

inne mające zastosowanie w niniejszej sprawie przepisy prawne, a także wytyczne realizowania 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zawarte w dokumentach wydawanych przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego. 

2. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 
rzeczowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.  
 

                                               

WYKONAWCA                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 10 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY  

Nazwisko ................................................imię/ imiona ................................................. 

Imię ojca .................................................. imię matki .................................................. 

Miejsce urodzenia ...........................................data urodzenia ...................................   

Nr PESEL            

Nr NIP    --    --   --   

Miejsce zamieszkania ............................................................. ul................................................................ 

nr domu …..... nr lok...... 

gmina/dzielnica 
................................................... 

KOD POCZTOWY   --    

Powiat.......................................................województwo ............................................................................ 

URZĄD SKARBOWY , do którego należy Zleceniobiorca – Wykonawca dzieła 
……………………………………………………………………………………………....................................... 

Nr konta osobistego  i adres banku Wykonawcy 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę (umowy zlecenie) w innym zakładzie pracy ni ż 
Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu  - tak / nie* 

� Z tego tytułu osi ągam dochody równe lub wy ższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie - tak / nie* 

� W związku z tym, że podlegam obowiązkowo składkom na ubezpieczenia społeczne prosz ę o dobrowolne 
zgłoszenie i naliczanie składek na ubezpieczenie ch orobowe   - tak / nie* 

� Prowadz ę działalno ść gospodarcz ą i z tego tytułu odprowadzam obowi ązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne  do ZUS (ubezpieczenie emerytalne  i ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie 
wypadkowe)  - tak/nie* 

� Jestem emerytem – rencistą (grupa inwalidzka*) .....................................Nr emerytury/ renty 
……….................................... 

� Stopień niepełnosprawności orzeczony od ........................................... do ...................................... 

� Jestem studentem do 26 lat - tak/nie* 

Dodatkowe informacje: ...…………………………………………………………………………………………….…..  

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Rozwoju i Innowacji 
WIR w Radomiu ul. Olsztyńska 39/8  i zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Zleceniobiorca – Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych wynikających z łączącego strony stosunku prawnego dla potrzeb jego wykonania i innych 
usprawiedliwionych celów administratora danych. 

Prawidłowość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 
..................................................................................  
(miejscowość, data)                                                                

                          ……………………………………………..  
 (czytelny podpis Zleceniobiorcy – Wykonawcy) 


